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Zort zi urte iragan dira 2003ko abuztuaren 3ko Kultura sailburuaren 
Agindua Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko Curriculumean zedarri-
tutako euskararen ezagut za-maila egiaztat zeko sistema zehazten duena 
indarrean jarri zenetik. Harrezkero, 84.039 azterketari aurkeztu dira anto-
latu diren deialdietara. 

Gaindit ze-tasak aldakorrak izan dira segun eta zein mailatan burut zen 
zen proba. Gaindituen kopururik gorena lehenengo mailan gertatu zen 
2007-2008 ikasturteko lehenengo deialdian (%63,35; izena emandakoak 
erreferent zia hartuta); kopururik t xikiena, berriz, laugarren mailan, 2008-
-2009 ikasturteko bigarren deialdian (%10,44; izena emandakoak errefe-
rent zia hartuta).

Egiaztat ze-sistema abian jarri eta garat zeak hainbat jardunbide berri 
urratu beharra ekarri du gurera:

1. Batetik, lege-euskarri sendo baten prestaketa aipatu behar da. Egiaz-
tagiriak maila ofizialean eskurat zen dira. Erakunde publiko batek 
luzat zen ditu. Prozedurak, bitartekoen antolaera, jarduteko arauak… 
argi eta garbi esplizitatu behar dira baita beharrezko informazio guz-
tia hiritarren eskura jarri ere. Horrenbestez, esparru juridiko horren 
diseinua egin eta, horren baitan, garaian garaiko dekretu, agindu, ebaz-
penak… prestatu eta argitara ematea oinarri behinenetako bat da. 

2. Bigarrenik, kudeaketa-sistema eraginkorra ere baliatuta egin behar da 
lan arlo administratiboan. Une honetan, 521 aztert zaile arit zen dira 
deialdietan 30 tutoreren ardurapean. Aztert zaile horiek eta tutoree-
tako askok ere bai euskaltegietan dihardute irakasle. Antolaketa-lana 
dugu, beraz, aipagai: kronogramak osatu, baimen-eskariak bideratu, 
areto egokiak aurkitu azterketariek probak egin dit zaten, ent zungai 
taxuzkoak bilatu, aurkitu, eta, dagozkien itemak sortu, prestaketa-bile-
rak, irizpideak baterat zeko saioak, bidaia-ordainketak, egiaztagiriak 
banatu, erreklamazioei erant zun… Nahiz eta egungo lan-gurpila gero 
eta koipeztatuago jiratu eta baliabide teknologikoak (aplikazio infor-
matikoak, Internet…) lagun izan, egitekoen nolakoak eta zenbatekoak 
ez dira urri. 

3. Azkenik, eta horixe dugu sistemaren arima eta ardat za, egiaztat ze-
-proben beroien inguruko lanak ditugu. Proba baliodunak, fidaga-
rriak, estandar psikometriko eta etikoei erant zuteko modukoak nahi 
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ditugu. Proben diseinua, ataza-bankuak, Itemen erredakzioa, testat ze-
-lana, zuzenketa-irizpideak, emait zen analisiak, ebaluazio-irizpideen 
baterat ze-saioak, etab. dira egitekoen parte ezin ut zizkoa. Esan gabe 
doa, neurt zeko tresna eskasen gaineko lan oro hut saren hurrengoa da 
eta, kasu horretan, alferreko ahaleginak lirateke aurreko bi puntuetan 
aipatu lanak.

Artikuluan, gainbegirada egingo diogu une honetan egiaztat ze-alorrean 
egiten denari baita ahalegindu ere geroko norabidea zirriborrat zen. 
Horretarako, IVAPek (Herri Ardularit zaren Euskal Erakundea) eta 
EIPAk (European Institute of Public Administration) Bilbon antolatu jar-
dunaldietan (Ebaluaketa-lana Hizkunt zen Europako Erreferent zia Marko 
Bateratuan: aukera polita hizkunt za gut xituent zat), 2001eko urriaren 
28an egin genuen aurkezpena oinarri hartu eta garatu egin dugu. 

HABEk bere organigraman badu Ebaluazio-atala izeneko saila lau kidez 
osatua. Irudi luke barne-antolamendua islat zen duen eskemari begiratuta, 
giza baliabide ugariz hornitutako erakunde handi baten aurrean gaudela. 
Ez dago horrelakorik. Bi zerbit zu bereizten dira seina atal dituztenak. 
Atalak kide gut xiz daude osatuak, Kudeaketa zerbit zuari dagokion ada-
rrean esaterako bi kide arit zen dira Informatika-atalean. Hizkunt zaren 
didaktikaren zerbit zuan, arestian esan bezala, lau kide ebaluazio-atalean 
eta… gainerako ataletan ere galga berean.

Antolaera

 ##
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2. Nor aurkezten 
da euskara-mailak 

egiaztat zeko 
probetara?

Egitekoen banaketa zeharretara egiten da. Hau da, proiektu batean hainbat 
atalek har dezakete parte aldi berean. Euskara-mailak egiaztat zeko pro-
zesuak duen eskakizun-tamainari erreparatuta atal guztien partaidet za 
beharrezkoa izaten da era zuzenean nahiz zeharka. Eta beste horrenbeste 
gertat zen da euskaltegietako irakasleriarekin. Egiaztat ze-deialdietan 
aztert zaile-lanetan ari diren irakasleen kopurua ia %30ean dago gaur egun. 
Elkarlan hori gabe ezinezkoa izango zen ebaluazio-lana aurrera eramatea. 

Deialdiotara aurkezten diren azterketariak euskaltegietako ikasleak dira. 
Izan ere ezein mailatara aurkezteko betebeharra da euskaltegian edo 
autoikaskunt za-zentro homologatuetan matrikulatuta egon izana. Hona 
hemen, 2011 deialdietan parte hartu ahal izateko baldint zak:

6.  artikulua.– Deialdi hauetara aurkezteko azterketariak bete beharreko 
gut xienekoak. 

 6.1.–  Euskaltegian edo autoikaskunt za-zentro homologatuan matrikula-
tuta egon izana. 

  Azterketariak HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegi edo 
euskararen autoikaskunt za-zentro homologatuetan matrikulatuta egon 
behar du 2010eko mart xoaren 23tik 2011ko mart xoaren 24ra bitartean, 
lehenengo, bigarren eta hirugarren mailetako lehen deialdirako, eta 2010eko 
maiat zaren 13tik 2011ko apirilaren 18ra bitartean laugarren mailako 
lehen deialdirako; eta 2011ko irailaren 7ra bitartean bigarren deialdirako. 

 6.2.–  Maila aitortua. 

  Egiaztat ze-deialdiotara aurkezteko, ezinbestekoa izango du azterke-
tariak matrikulatu nahi dueneko maila gainditua izatea euskaltegian 
aurreko atalean aipatutako datetarako. 

  Euskaltegian edo autoikaskunt za-zentroan matrikulatuta egon eta, behar 
den datarako, ikasten ari den maila euskaltegian gainditu ez duen azter-
ketariak beheragoko mailan aurkezteko aukera izango du, nahiz eta 
maila horretan euskaltegian matrikulatuta izan ez. Ondorio horietarako, 
HABEk kontuan hartuko ditu 2000-2001 ikasturtetik aurrera euskalte-
giak ikasle honi Q87n emandako emait zak bi deialdietarako. 

  Edozein kasutan, maila batera baino gehiagora aurkeztu ahal izateko, 
ezinbestekoa izango da maila horiek euskaltegian edo autoikaskunt za-
-zentroan gaindituak izatea artikulu honen lehen atalean emandako date-
tarako. (EHAA – 2011ko ot sailak 28, astelehena 40 ZK.)

Gauzak horrela, argi dago azterketarien harrobia euskaltegietako ikaslee-
tan dagoela. Une honetan 40.000 ikasle heldu inguru arit zen dira euskal-
tegietan euskara ikasten. Euskara-ikasle helduen kopurua aldakorra da. 
Eta egin diren prospektiba-lanek ez dute beti iragarri kopuruen nondik 
norakoa. Aurreikuspenetan, oro har, gero eta ikasle gut xiago arituko 
direla idat zi egin da. Eta bidezkoa dirudi baieztapen horrek, kontuan 
izanda hezkunt zan B eta, batez ere, D ereduetan ikasturtez ikasturte izan 
ohi diren ikasle-kopuruen gorakadak. Argudia daitezke, bestalde, beste 
hainbat arrazoi ikasle-kopurua gero eta urriagoa izango dela esateko. 
Honat x zer genioen 2004 urtean (Perales, 2004).
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Urtero-urtero ia oraint su arte 40.000 ikasle heldu aritu dira euskara ikasten 
EAEko euskaltegietan. Gaur egungo kopuruak muga horretatik behera eto-
rri dira, 2000-2001 ikasturtean 37.141 ikasle aritu ziren. 

Gure ustez, beherakada hori ez zaio eragile bakarrari zor. Ekar dit zagun 
mahai gainera hainbat datu, hipotesi moduan bederen, beherakadaren arra-
zoi izan daitezkeenak:

a Langabezia-tasa eta ikasle-jendea.– Bost ikasturteren epean ikasleen 
langabezia-tasa %25,02tik %17,48ra pasatu da. Ia 8 puntuko aldea. 
Lanean ari direnak %39,61etik 59, 45era pasatu dira: ia 20 puntu, eta, 
ikasleak, ikasketa akademikoak burut zen ari direnak, 35,36tik 23,06 
pasatu dira: 12,30 puntu gut xiago (ikus 1. grafi koa). Bistan da. Lanik 
gabe dagoena errazago joan daiteke euskaltegira lanean ari dena baino. 
Eta gogoan hart zekoa da, bajen arrazoiak aztertu izan ditugunean, lana 
aurkit zea izan dela ikasleek euskaltegia uzteko aipatu ohi duten arrazoi 
nagusienetako bat. 

b Hezkunt za-ereduen eragina.– Gaur egun, irakaskunt za ez unibert sita-
rioetan ari diren ikasleak, A eredukoak (euskara ikasgai gisa) %35 dira 
gut xi gorabehera EAEn. Gainerakoak D eta B ereduan ari dira. 1975ean 
jaiotako gazte batek 27 urte ditu jadanik. Gazte hori 83-84 ikasturtean, 
esaterako, 8/9 urte zituenean, A ereduan aurkit zeko probabilitateak 
%80ra ez ziren iristen, eta, B edo D ereduan aurkit zekoak, berriz, 20tik 
gorakoak ziren jadanik. Eta, 27 urte eduki beharrean 25, 23 edo 21 urte 
dituztenen aukerak, D eta B ereduan ikasten ibiliak izatekoak, ugaritu 
egiten dira noski. Eta are eta nabarmenagoa da hori EAEko hainbat 
lurraldetan. Bistan da, bestalde, hezkunt za ereduen eragina gero eta 
nabariagoa izango dela.

 ##

c Ikasleen adina.– Aztert zekoa da, halaber, euskara-ikasleriaren adinaren 
bilakaera. Urte luzetan gorabehera handirik gabeko datua izan dugu ikas-
leen adina. Baina azken bost ikasturtetan, batez bestekoa 27 urtetik 33 
urtera pasatu da. 00-01 ikasturtean 36-45 adin-tarteko ikasleak % 25,14 
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ziren, eta, 45 urtetik gorakoak ia %10 ziren. Eta, gero eta ugariagoak dira 
jubilatuak eta hirugarren adinekoak. 

d Beste aldaketa demografi koak.– Goiz da ziurrenik hezkunt za sisteman, 
haur gut xi jaio izanaren ondorioz, ikasle gut xiago matrikulat zea eta 
helduen euskaldunt zean ere matrikula-kopuru gut xit zea arrazoi berbe-
rari zor zaizkiola esateko. Bistan da, hala ere, biztanleriaren piramidean 
(2. grafi koa) dagoen desoreka nola edo hala islatuko dela. Egia bada, 
bestalde, lan-merkatuaren beharrak eraginda mugimendu migratorio 
positiboak handituko direla (EAEn oraindik ere mugimendu migratorio 
negatiboak daude). Halatan, EAEko hezkunt za sisteman ari diren ikasle 
etorkinen kopuruak urteko %40tik gorako hazkunde-tasa izan du azken 
bi ikasturteotan (Hezkunt za Saila, 2002). Eta datu horiek ere kontuan 
hartu beharko dira euskaltegien ikaslegaiak zein diren zehazterakoan. 
Jatorrizko hizkunt za ezberdinak, xede-hizkunt zarekiko tarte linguistiko 
ezberdinak, kulturak...).

 ##

e 273.491 ikasle ohi.– Aipa dezagun azkenik 86-87 ikasturtetik 00-01 
ikasturtera bitartean 273.491 ikasle heldu aritu direla euskaltegietan 
ikasten. EUSTAT-en arabera, 1998 urtean 2.104.060 biztanle zituen 
EAEk. Kalkulu gehiegirik gabe, bistan da gaur egun 2002. urtean, 
EAEko biztanleriari 16 urtetik beherakoak (eta 75 urtetik gorakoak?) 
kenduz gero, eta euskaltegietan jadanik ibili direnak gogoan, biztanleria 
ikaslegaia, are oraingo emigrazioa kontuan hartuta ere, gero eta urriagoa 
dela. Amonarrizek (1996) hainbat euskaltegiren eskariz egindako azter-
lanean ondorioztatu zuen 20-40 urte bitarteko biztanleen %30 noizbait 
matrikulatuta egon dela euskaltegi edo barnetegi batean.

Behin eta berriro aipatu egin da nolabaiteko korrelazioa egon badagoela 
egoera sozioekonomikoaren eta ikasle-kopuruaren artean. Langabezia-
-tasa zenbat eta altuagoa izan euskaltegietako ikasle-kopurua ere hainbat 
eta altuagoa izaten dela uste da. Eta bestelako iturrietatik jaso dugun 
informazioaren arabera badirudi gauza bera gertat zen dela helduen ikas-
taldietan (INEMen esaterako). 
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3. Bi hit z 
ikasleriaren 

profi laz

Non lan eginik ez dagoenean denbora norberaren formaziorako erabilt zen 
da, ant za. Bistan da, hala ere, arestian ikusi bezala, aldagaiak ugari direla 
eta oso litekeena dela ikasle-kopurua beste hainbat aldagairen zorduna 
ere izatea. 

Ez dira euskaltegietan matrikulaturiko ikasle guztiak euskara-pro-
betara aurkezten nahiz eta askok eta askok baldint zak betet zen 
dituzten. Azterketarien kopurua gero eta ugariagoa da. 2010-2011 ikas-
turtean 19.034 azterketarik hartu dute parte bi deialdiak batera hartuta. 
Ikasleriaren %50 inguru.

Ikasle-kopuruaren bilakaera lurraldez lurralde

 ##

2008an burututako azterlanean (Elort za, Perales, 2008) ikusi genuen nola 
ikasleen adinak egiten zuen gora ikasturtez ikasturte, 35 urteko batez bes-
tekora irit si arte 2007-2008 ikasturtean. Gaur egun, berriz, esan dezakegu 
datuok egonkortu egin direla. Azken sei urteotan ikasleen adinaren batez 
bestekoak 34 urtetan egoten jarrait zen du. Irakasleen adinaren batez bes-
tekoak, berriz, gora egiten jarraitu du 6 urte horietan. Baina ez lehengo 
abiada berean mant sotu egin baita urtebete irabaziz bakarrik 38 urtetik 
39ra pasatuz. Beraz, gaur egun ikasleen adina, batez beste, 34 urtekoa da 
eta irakasleena 39 urtekoa (Ikus .3).

Adinarena ikusita, halat su gertat zen da gainerako adierazleen egoeraz 
denaz bezainbatean ere: badago, oro har, datuak egonkort zeko nolabai-
teko joera (ikus .4).

Usadioari jarraikiz, 10 ikasletatik ia 7 dira emakumezko euskaltegie-
tan. Arestian ikusi bezala, adina aldaketa handirik gabe mantent zen 
da. Ikasketa unibert sitarioen jabe direnen kopurua %46,26ra iristen 
da. EAEko populazioan 25 urtetik 65 urtera bitarteko hiritarren artean 
Eurostat-ek EAErako eskainitako datuak baino goraxeagoko zifra, ale-
gia. Euskara-ikasle helduen prestakunt za akademikoak jarrait zen du 
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handiagoa izaten populazio osoarenak baino, nahiz eta parekat zeko 
joera ant zematen den. Bestalde, Lurraldez lurraldeko banaketa demo-
grafi koarekin bat etorriz, Bizkaiak bilt zen du ikasle-kopururik handiena, 
Gipuzkoa segidan eta Araba azkenik.

Ikasleriaren adina

 ##

##

Ikasleen kasuan bezalaxe irakasleetan ere emakumezkoak dira gehiengoa 
(ikus .5). Hamar irakasletatik 7 dira emakumezko. Adina ere gora doa; 
berrogei urteko muga ate joka dago jadanik. Hamar irakasletatik bede-
rat zi dira ikasketa akademikoen jabe. Eta hemen ere lurraldeen arteko 
banaketa demografi koarekin bat etorriz, Bizkaia da irakaslerik gehien 
bilt zen dituen lurraldea. Irakasleen erdiak baino gehiagok Bizkaian ema-
ten ditu eskolak. Merezi du erreparat zea irakasleen prestaketa-mailari. 
2001-2002 ikasturtean %15 ziren berariazko gait ze-prozesuaren bidez 
helduei irakasteko gaituak. Gaur egun %10,7ra jait si da zifra hori. 
Irakasleen %89,3k dituzte goi-mailako edota maila ertaineko ikasketa 
akademikoak burutuak. 
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##

Asko dira “bigarren karrerak” ikasten ari direnak (ikus .6) baita gra-
duondoko ikasketa osagarriak burut zen ari direnak ere. Izan ere, gero eta 
zailagoa da aurkit zen irakasleren bat inoiz formazio etengabearen alo-
rreko saioren bat edo beste egin ez duena. Eta badu horrek guztiak bere 
garrant zia zeren eta kontuan hart zekoa baita gaur egun ari diren 1.484 
irakasle horietatik 521 (%35,10) aztert zaile ere dihardutela euskara-mai-
lak egiaztat zeko deialdietan. 

Lizent ziadunak 
%

Diplomadunak 
%

Irakasle-
-eskola %

Gaituak
%

Beste
%

2001-2002 48,3 12,3 19,5 14,9 5

2002-2003 51 13,3 16,4 11 1,1

2003-2004 52,5 13,2 16,4 10 -

2004-2005 56,1 15,1 16,3 10,8 -

2005-2006 57,2 13,4 18,3 10,4 -

2006-2007 56,7 14,2 17,8 11,3 -

2007-2008 56,2 12 19,7 12,1 -

2008-2009 58 12,1 18,6 11,3 -

2009-2010 59,9 11,8 17,6 10,7 -

##
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4. Europako 
markoa eta 

HABEren mailak
.8:

##

Begien bistakoa da, beraz, ikasleen eta irakasleen populazioak ez 
direla elkarrengandik oso bestelakoak, prestaketa akademikoaren alo-
rra alde batera ut zita. Eta badirudi, komunikazioa hain funt sezkoa den 
hizkunt za irakaskunt zan, gertutasun horrek mesede baino ez diola egiten 
ikas-prozesuari.

Ikus dezagun segidan (.8) Europako markoan zehaztatutako mailen eta 
HABEren mailen arteko egokit zapenak.

##
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Lau maila bereizten dira HABEk 1.999. urtean argitara emandako 
Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko kurrikuluan (HEOK). 2.007. urtean 
UPV/EHUko eta Generalitat de Catalunyako Department d’Educacióko 
adituez osaturiko bat zordeak t xosten bat prestatu zuen (Informe de la 
comisión de expertos sobre convalidación de titulaciones de euskara 
y adecuación al M.C.E.R.). Bertan, EAEko lau erakunde publikotan: 
HAEEn, HABEn, Osakidet zan eta Ert zaint zan zedarritutako diren mailak 
Europako markoan zehaztutako diren mailekin alderatu ziren. 

• Irakurmenean

HABE HAEE Ert zaint za Osakidet za

1. MAILA B1 B1-B2 B1-B2* B1-B2

2. MAILA B2 B2 - B2

3. MAILA C1 C1 - C1

4. MAILA - C2 - -

*Aurretiaz aipatu den bezalaxe, kasu honetan B1 maila HE1 esperimentalari dagokio eta 
B2 egungo HE1i.
(Informe de la comisión de expertos sobre convalidación de titulaciones de euskara y ade-
cuación al M.C.E.R. 2007: 89)

• Ent zumenean

HABE HAEE Ert zaint za Osakidet za

1. MAILA B1 - B2 -

2. MAILA B2 - - -

3. MAILA B2-C1 - - -

4. MAILA - - - -

(Informe de la comisión de expertos sobre convalidación de titulaciones de euskara y ade-
cuación al M.C.E.R. 2007: 91)

• Idazmenean

HABE HAEE Ert zaint za Osakidet za

1. MAILA B1 A1-B1 B1 A2-B1

2. MAILA B2 B2 - B2

3. MAILA C1 B2 - B2

4. MAILA C2 C1 - -

(Informe de la comisión de expertos sobre convalidación de titulaciones de euskara y ade-
cuación al M.C.E.R. 2007: 93)

• Mint zamenean

HABE HAEE Ert zaint za Osakidet za

1. MAILA B1 A2-B1 B-B2 A2-B1

2. MAILA B2 A2-B1 - B1-B2

3. MAILA Datu-laginik ez B2 - C1

4. MAILA B2 C1 - -

(Informe de la comisión de expertos sobre convalidación de titulaciones de euskara y ade-
cuación al M.C.E.R. 2007: 95)
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Bat zordeak hainbat gomendio eta gogoeta eskaini zituen bere azterlana-
ren ondorio gisa. Horietako bat 3.2.2.5 puntuan bildu zen (81. orrialdean). 

“Con relación a las defi niciones de cada perfi l, nivel o título, y a 
las actividades comunicativas que se pretenden evaluar, en contraste 
con los objetivos y descripciones recogidos en el MCER, el resumen 
de las conclusiones serían las siguentes: 

Institución Título ¿Existe adecuación 
previa al MCER?

Propuesta de equivalen-
cia de la comisión según 
descripción del perfi l

HABE 1 Sí: B1 B1

2 Sí: B2 B2

3 Sí: C1 C1

4 Sí: C2 C2

IVAP 1 NO B1

2 NO B2

3 NO C1

4 NO C2

ERTZAINTZA 1 NO B2

1 exp NO B2

OSAKIDETZA 1 NO B1

2 NO B2

3 NO C1

(Informe de la comisión de expertos sobre convalidación de titulaciones de euskara y ade-
cuación al M.C.E.R. 2007: 81)

Txosten hori abiaburu eta moldapenak moldapen, plazaratu zen geroago 
“Euskararen ezagut za egiaztagirien arteko baliokidet zak hizkunt zen 
Europako erreferent zia markoari egokituak” 29/2010 Dekretuaren bidez 
(EHAA 219 zk. – 2010eko arazoak 15). Lan horrek izan zuen jarraipena. 
Eta 2011ko abenduan “Informe de seguimiento de la comisión de exper-
tos sobre convalidación y adecuación al M.C.E.R” t xostena taxutu zuen 
aipatu bat zordeak. Txosten horretan, HABE, HAEE-IVAP, Ert zaint za, 
Osakidet za, Hezkunt za Saila (Irakasleent zako Hizkunt za eskakizunak, 
EGA, Hizkunt za Eskola Ofi ziala) erakundeetan egindako lanak hartu 
ziren aztergai. Ondorio orokorra da aurrerapauso handia egina dela eba-
luazioaren alorrean. Txostenean hainbat gomendio eta proposamen ere 
bilt zen dira geroko jardunari begira.

HABEri dagokionez, areagotu egin genuen ebaluazioaren alorrean 
Europako markoan mailak izendat zeko baliat zen den terminologia baita 
maila horien deskribapenak ere hit zetik hort zera erabili HEOKeko des-
kribapenekin batera. Izan ere, t xostenean jasotako ondorioetako bat izan 
zen HABEren mailak egokitu egiten zit zaizkiola Europako zehazten 
ziren mailei: HABEren 1 maila = B1; 2, maila = B2; 3 maila = C1 eta 4. 
maila C2.
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.9:

.10

##

##

Euskara-mailak egiaztat zeko deialdiak 2003-2004 ikasturtean hasi ziren 
egiten. Ikasturte hartan 1. eta 2. mailak (B1 eta B2) soilik egiaztat zeko 
probak egin ziren, deialdi bakarrean egin ere. Gainera, 4. maila (C2) 
2006-2007 ikastaldian hasi zen egiaztat zen eta 3. maila (C1) 2007-2008 
ikasturtean. Bigarren deialdiak urria aldean 2007-2008 ikasturteaz geroz-
tik jarri ziren ibilian.
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5. Probak

.11:

Izena emandako azterketarien kopuruek hazkunde etengabea izan dute 
deialdiz deialdi. 2003-2004 ikasturtean 2.855 azterketarik eman zuten 
izena. 2010-2011 ikasturtean, berriz, eta ikasturteko bi deialdiak kon-
tuan hartuta 19.034ra irit si dira euskara-probetara aurkezteko egindako 
matrikulak (ikus .9). Espazio-kontuak 2004-2005 eta 2005-2006 ikastur-
teak ez genituen aurkezpeneko tauletan sartu. Nolanahi ere igoera galga 
berean izan zen ikasturte horietan.

Lau mailak egiaztat zeko probak honelakoak dira (ikus .11):

Probak deskribatuz

##

Taulari begira, bada, ikus dezakegu 1. mailan irakurmena testat zeko 
hiru irakurgai erabilt zen direla. Lehenengo irakurgaiak sei item ditu 
hiruna aukeratakoak, bigarrenak zort zi item ditu hiruna aukeratakoak 
ere bai, eta, hirugarren irakurgaiak sei item ditu zort zi erant zun aukeran 
dituela azterketariak item guztient zat. Kasu horretan, testuan ageri diren 
hut suneak bete behar ditu azterketariak, kendutako esaldiak –zort zi auke-
ratan zerrendatuak– zein bere hut sunerako hautatuz. 

Ent zumenean ere halat su. Azterketariak hogei item ditu erant zun beharre-
koak; lehenengo ent zungaiari dagozkion sei itemek zort zi aukera dituzte. 
Eta segidako bi ent zungaiek zazpi item diztuzte hiruna aukeratakoak. 

Mint zamenaz denaz bezainbatean azterketariek bikoteka egiten dute 
ahoz ko saioa t xanda bakoit zean eta bi aztert zailek ebaluat zen dute horien 
ahozko performant zia. Formatua ant zeko samarra da lehenengo eta biga-
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.12:

6. Gainbegirada 
emait zei

rren mailan. Begien bistakoa denez, eskakizunak korapilat suagoak dira 
mailetan aurrera egin ahalean.

Taulan (ikus .11) azaldutako deskribapenez gain, esatekoa da 4. mailan 
bertan zehazten diren egitekoez gain, azterketariak tutore baten gida-
rit zapean proiektu bat idat zi egin behar duela gai baten inguruan ekint za 
komunikatibo bat gauzatuz eta, aditu rola harturik, 18.000 karaktereko 
testua idat ziz.

1., 2., 3. eta 4. mailako ahozko eta idat zizko azterketen kalifi kazioak 
horrela ematen dira (ikus .12):

Kalifi kazioa Gehienez Gut xienez

A MULT ZOA

Irakurmena 20 10

Idazmena 30 15

Guztira A mult zoa 50 25

B MULT ZOA

Ent zumena 20 10

Mint zamena 30 15

Guztira B mult zoa 50 25

GUZTIRA 100 50

Emait za: A mult zoa: Gai/Ez gai
 B mult zoa: Gai/Ez gai
Guztira: Gai/Ez gai

##

1. mailan, idazmenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taula-
ren arabera banatuko dira: egokitasuna, %10; koherent zia, %25; kohe-
sioa, %15; aberastasuna, %20 eta zuzentasuna, %30. 2. mailan, berriz, 
idazmenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera 
banat zen dira: egokitasuna, %13; koherent zia, %24; kohesioa, %17; abe-
rastasuna, %20 eta zuzentasuna, %26. Eta, 3. eta 4.ari dagozkion pun-
tuazioak honela: egokitasuna, %20; koherent zia, %20; kohesioa, %20; 
aberastasuna, %20 eta zuzentasuna, %20. Langa-puntuazioak eskalen 
erdiko balioak dira. Badira, hala ere, langak ezart zeko hainbat bide azter-
gai (ikus 1. eranskina).

Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako eus-
kararen gaitasun-mailak egiaztat zeko probak 2003-2004 ikasturtean 
hasi ziren egiten. Hasieran deialdi bakarra egiten zen ikasturteko eta ez 
maila guztietan. Lehenengo mailari dagokionez, 2006-2007 izan zen 
gaindituen kopururik gorena (%61,45). Kopururik t xikiena, aldiz, 2009-
-2010 ikasturtean gertatu zen (%53,1).
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6.1. Proben emait zak: 
lehenengo deialdiak

.13:

.14:

##

2. mailari dagokionez, zazpi ikasturteren joanean, 2006-2007 ikasturtean 
izan zen gaindituen kopururik gorena eta 2009-2010 ikasturtean kopuru-
rik apalena. Bestalde, nabaria da bigarren mailako emait zak apalagoak 
direla 1. mailakoak baino.

##
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.15:

.16:

3. mailari dagokionez, esan behar da 2007-2008 ikasturtean hasi zela HABE 
maila honi dagozkion probak egiten. Ordura arte ikasleek beste aukeretara 
jo behar zuten: EGA lort zeko probetara edo Hizkunt za Eskola Ofi zialak 
egiten dituzten probetara, esaterako. Aurreko joerari eut siz emait zak 3. mai-
lan apalagoak dira 2. mailan baino, eta are urriagoak 1. mailakoak baino.

##

##
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6.2. Proben emait zak: 
bigarren deialdiak

.17:

4. mailari dagozkion probak 2005-2006 ikasturtean hasi ziren egiten. 
Alderik handienak emait zen artean hemen gertat zen dira. Eta arrazoia 
ulert zekoa da laginak ez baitira aurreko mailetan bezain handiak, beraz, 
egonkortasunerako joera errazago galt zen da.

Gaindituen kopururik handiena 2005-2006 ikasturtean gertatu zen. 
Lagina oso handia ez izateaz gain azterketari horietako asko eta asko 
euskara-irakasleak izan ziren, hizkunt zan berariazko prestaketaren jabe 
zirenak.

1. mailan, 2007-2008 ikasturtean hasi ziren egiten probak 2. deialdian. 
Gaindituen ehunekoek apalagoak dira lehenengoan baino. Eta ikasturteen 
aldean, ikusten denez, ez dago alde handiegirik.

##

2. mailarako proban, 2. deialdian, emait zek aurreko joerari eusten diote: 
apalagoak dira hemen ere 1. mailakoak baino. Gaindituen ehunekorik 
gorenak 2008-2009 ikasturtean gertatu ziren (%43,97). Apalenak, berriz, 
2009-2010 ikasturtean (%32,35) (Ikus .18).

Eta, 3 mailan ere ildo bereko emait zak ageri dira. Gaindituen kopuru-
rik handiena 2007-2008 ikasturtean gertatu zen (%30,34). Eta, kopururik 
apalena 2009-2010 ikasturtean (%25,31) (Ikus .19).

4. mailari dagokionez, ere 2. deialdian 1.goan izandakoen ant zeko datuak 
ageri dira. Laginen zenbatekoak (4. mailako proba egiteko, gut xiago dira 
izena emandakoak aurreko mailetan baino) eta nolakoak ere desberdinak 
dira ikasturtez ikasturte, eta, emait zak ere. Gaindituen kopururik gorena 
2007-2008 ikasturtean gertatu zen (%55,56) eta apalena 2009-2010 
(%18,7) (Ikus .20).
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.18:

.19:

##

##
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.20:

7. Idazlan bat zuk 
berriz zuzent zen 

dira

##w

Esatekoa da une honetan aldaketa-bidean gaudela. Xedea da idazlan guz-
tiak bi aztert zailek zuzent zea, zuzenketa bikoit za izatea alegia. Izan ere, 
honela irakur daiteke argitara emandako ebazpenean bere 16. artikuluan 
(EHAA – 2011 ot sailak 28, astelehena 40. zk.).

16. artikulua.– Gaitasun-probaren zuzenketa-prozesua.

1.– Idazmena. Gaitasun-proba idat zi bakoit za bi aztert zailek zuzenduko 
dute eta irizpen arrazoitua emango fi t xa banatan.

 –  Gaitasun-proba idat ziaren bi aztert zaileen zuzenketek gut xienekoak 
ematen dituztenen kasuan, epaimahaiari proposatuko zaion emait za 
bi kalifi kazioen arteko batez besteko aritmetikoa izango da.

 –  Gut xienekoak bete diren ala ez erabakit zean bi aztert zaileak bat 
ez badatoz, hirugarren zuzenketa bideratuko da tutorearen eskutik. 
Horrelakoetan, ofi zioz ebaluatuko ditu tutoreak gaitasun-probak eta 
irizpen arrazoitu propioa proposatuko dio epaimahaiari.

 –  Gaitasun-proba idat ziaren bi aztert zaileen zuzenketak gut xiene-
koak ematen ez dituztenen kasuan, epaimahaiari proposatuko zaion 
emait za bi kalifi kazioen arteko batez besteko aritmetikoa izango da.

2.– Mint zamena. Ahozko gaitasun-proba bina aztert zailek egin eta zuzen-
duko dute eta azkerketa-fit xa bakarrean emango dute irizpen arra-
zoitua. Gut xienekoak bete diren ala ez erabakit zean bi aztert zaileak 
bat ez badatoz, bigarren zuzenketa bideratuko da tutorearen eskutik. 
Horrelakoetan, ofi zioz ebaluatuko ditu tutoreak gaitasun-probak eta 
iriz pen arrazoitu propioa proposatuko dio epaimahaiari.

 Ahozko gaitasun-proba guztiak grabatu egingo dira.
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7.1. Birzuzent zeak 
(2009-2010)

3.– Irakurmena. Gaitasun-probaren atal hau zuzendu ondoren, kalifi kazioa 
proposatuko zaio epaimahaiari.

4.– Ent zumena. Gaitasun-probaren atal hau zu zendu ondoren, kalifi kazioa 
proposatuko zaio epaimahaiari.

Behin aztert zaileek emandako irizpenen egokiera-maila aztertu, eta artikulu 
honetan xedat zen denari jarraiki, behar denetan tutoreak irizpen pro-
pioa eman eta gero, mailaz mailako epaimahaiari aurkeztuko dio tutoreak 
emait zen proposamena, epaimahaiak kalifi ka dit zan, akta idat zi eta, ondo-
ren, horren berri eman Azterketa-bat zordeari, dagozkion ondorioak izan 
dit zan. 

Zuzenketa bikoit za jomuga izaki, 2002-2003an prozesua abian jarri zene-
tik ere bermatu nahi izan da idazlan-kopuru bat bederen berriz zuzendua 
izatea. Ikus dit zagun 2009-2010 ikasturteko 1. deialdiko datuak berriz 
zuzendutako idazlanei dagozkienak.

1. maila

Lehen 
kalifi kazioa

Azterketari-
-kopurua

Kalifi kazioa
Igo

Kalifi kazioa 
jaitsi

Aldaketarik ez

5 7 1 0 6

9 1 0 0 1

10 6 5 0 1

11 3 1 0 2

12 51 16 3 32

13 111 28 12 71

14 49 11 28 10

15 120 24 34 62

16 64 12 23 29

17 36 3 14 19

18 16 0 9 7

19 3 0 3 0

20 4 0 3 1

22 1 0 0 1

23 2 1 1 0

24 2 1 1 0

25 2 0 1 1

(N =2.986) 478 103 132 243

%16,00 %21,54 %27,61 %50,83

Ez gai Gai 48 %10,04

Gai Ez Gai 17 %3,55
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-14 -11 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 8 10

5 6 1

9 1

10 1 1 3 1

11 2 1

12 1 2 32 6 2 5 3

13 1 1 10 71 1 21 5 1

14 8 20 10 10 1

15 5 26 3 62 19 1 1 1 1 1

16 1 9 2 11 29 9 1 2

17 1 1 3 9 19 2 1

18 1 1 2 3 2 7

19 1 1 1

20 1 1 1 1

22 1

23 1 1

24 1 1

25 1 1

1 1 2 1 3 4 17 46 57 243 48 31 13 6 2 1 1 1

0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,8 3,6 9,6 11,9 50,8 10 6,5 2,7 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2

2. maila

Lehen kalifi kazioa Azterketari-kopurua Kalifi kazioa Igo Kalifi kazioa jaitsi Aldaketarik ez

8 7 1 2 4

9 3 2 0 1

10 3 1 1 1

11 18 9 0 9

12 119 37 24 58

13 310 54 46 210

14 126 31 64 31

15 199 34 78 87

16 96 8 45 43

17 47 0 32 15

18 15 0 8 7

19 4 0 3 1

20 10 0 10 0

21 5 0 5 0

22 3 0 3 0

23 3 0 2 1

24 1 0 1 0

25 2 0 2 0

(N = 4.872) 971 177 326 468

%19,93 %18,22 %33,57 %48,19
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Ez gai Gai 109 %11,22

Gai Ez Gai 57 %5,87

-11 -10 -9  -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 13

8 2 4 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 9 5 4

12 10 2 8 4 58 13 16 4 3 1

13 5 2 6 14 19 210 32 14 3 5

14 3 2 3 15 41 31 22 8 1

15 1 4 8 62 3 87 24 6 2 1 1

16 1 2 26 3 13 43 4 4

17 1 6 8 8 9 15

18 1 3 1 3 7

19 1 1 1 1

20 3 1 1 2 3

21 1 2 1 1

22 1 1 1

23 2 1

24 1

25 1 1

1 1 5 6 16 3 15 21 52 117 89 468 68 57 34 8 9 1

0,1 0,1 0,5 0,6 1,6 0,3 1,5 2,2 5,4 12,0 9,2 48,2 7,0 5,9 3,5 0,8 0,9 0,1

3. maila

Lehen kalifi kazioa Azterketari-kopurua Kalifi kazioa Igo Kalifi kazioa jaitsi Aldaketarik ez

8 2 1 0 1

9 2 1 0 1

10 11 8 0 3

11 22 10 1 11

12 72 21 5 46

13 196 17 40 139

14 94 17 44 33

15 206 15 88 103

16 81 5 44 32

17 29 3 20 6

18 19 0 14 5

19 7 0 4 3

20 17 1 12 4

21 2 0 2 0

22 3 0 2 1
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Lehen kalifi kazioa Azterketari-kopurua Kalifi kazioa Igo Kalifi kazioa jaitsi Aldaketarik ez

23 2 0 2 0

24 1 0 1 0

25 2 0 1 1

26 2 0 1 1

(N = 3.898) 770 99 281 390

%19,75 %12,85 %36,49 %50,64

Ez gai Gai 13 %1,68

Gai Ez Gai 133 %17,27

-7 -6 -5 -4   -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

8 1 1

9 1 1

10 3 3 3 1 1

11 1 11 6 2 1 1

12 2 3 46 11 9 1

13 2 9 29 139 2 12 3

14 1 1 14 28 33 8 8 1

15 2 16 63 7 103 10 5

16 8 15 3 18 32 2 3

17 1 11 3 5 6 3

18 1 4 3 3 3 5

19 1 3 3

20 2 1 6 3 4 1

21 1 1

22 1 1 1

23 1 1

24 1

25 1 1

26 1 1

4 2 7 32 41 98 97 390 48 33 15 1 1 1

0,5 0,3 0,9 4,2 5,3 12,7 12,6 50,6 6,2 4,3 1,9 0,1 0,1 0,1

Laburtuz, bada, esan dezagun deialdiz deialdi idazlanen ia %20 berriro aztert zen dituela biga-
rren zuzent zaile batek. Zuzent ze-lan hori aurrez aurreko saio batean burut zen da tutorea lagun. 
Gerta liteke, gainera, hainbat kasutan, zalant zazko kasuetan idazlan baten kalifi kaziora iristeko bi 
aztert zailek baino gehiagok parte hart ze zuzenketan. Idazlanak berriz zuzendutakoan, gertat zen 
diren aldeak bi eratan ikus daitezke: 2) kalifi kazio gordinean sortutako aldeei erreparatuz, langa-
-puntuazioa kontuan hartu gabe, eta, b) erabilitako eskala dikotomizatuz langa-puntuazioaren ara-
bera, hot s: Gai-Ez gai kategoriak erabilita. 

Lehenengoari begiratuta ikusten da hiru mailatan berriz aztertutako idazlanen erdiak ez duela 
aldaketarik izaten aztert zaile bakarrak emandako puntuazioetan 3 mailetan gehiago dira jaisten 
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7.2. Irizpideak 
idazlanak berriz 

zuzent zeko

.21:

diren kalifi kazioak igot zen direnak baino. Hirugarren mailan jaisten dira 
gehien puntuazioak (berriz aztertuen %36,49). Baina, langa-puntuazioak 
kontuan hart zen direnean gehiago dira Ez gaitik Gaira igarot zen diren 
kalifi kazioak alderant ziz baino 1. eta 2. mailetan; 3.ean, berriz, gehiago 
dira Gaitik Ez gaira igarot zen direnak Ez gaitik Gaira baino.

Zein dira irizpideak idazlan bat berriro zuzent zeko kalifi kazioak azterke-
tariei eman baino lehenago? Idazlanak hiru bidetatik etor daitezke:

1. Bat da aztert zaileak berak bakarka egindako zuzenketan zalant zak 
izatea eta bigarren irit zi baten lagunt za eskat zea. Horrelakoetan, 
aztert zaileak berak aukerat zen ditu beste batek irakurt zea ere nahiko 
lituzkeen idazlanak.

2. Badira mugako puntuazioak dituzten idazlanak ere 14 – 15 – 16 puntu 
emanda dituztenak eta, nahiz eta aztert zaileak berriz zuzent zeko 
ez aukeratu horiek, tutoreak horietako bat zuk gainbegiratu eta 
zalant zazkoak direla irudituko balit zaio mahaira eramaten ahal ditu. 

3. Azkenik, tutoreak ausaz ere aukerat zen ahal ditu hainbat idazlan, 
horien kalifi kazioa zeinahi ere den.

##
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.22:

8. Giza 
baliabideak

##

Azterketari-kopuru horiei erant zun ahal izateko, 521 aztert zailek jar-
dun dute azken ikasturtean (2010-2011). Aztert zaile horiek taldeka 
daude antolatuta arduradun bat, tutorea, lagun. Hogeita hamar dira tuto-
reak. Ebaluazio-sistema hau abian jarri zenean 2003-2004 ikasturtean 
aztert zaileak 120 izan ziren 14 tutoreak. Aztert zaile eta tutoreez gain, 
beste hiru gunek ere egiturat zen dute ebaluazio-sistema. Bost dira, beraz, 
ebaluazio-sistema egiturat zen duten guneak: 

1. Azterketa-bat zordea (13 kidez osatua);

2. Lurralde-bat zordeak (bat lurralde historiko bakoit zeko, eta, bederat zi 
kide lurralde bakoit zeko);

3. Mailaz mailako bat zordeak: sei kide B1 mailan, zazpi kide B2n, zazpi 
kide C1 mailan eta 6 kide C2n. 

4. Tutoreak (hogeita hamar EAEn); eta

5. Aztert zaileak.

Bost gune horiek estu loturik arit zen dira elkarrekin. Gainera, kide bat 
gune bateko partaidea izateak ez du galarazten beste gune batean ere jar-
dutea. Gerta liteke, beraz, euskara-irakasle bat edo HABEko teknikaria 
tutore nahiz aztert zaile izatea eta, aldi berean, beste bat zorderen batean 
ere kide izatea. Horrek guztiak arintasuna ematen dio funt zionamenduari 
eta erraztu ere egiten du informazio-trukea, bat zordeetako partaideek 
ederki baitakizkite funt zionamenduaren ipi-apa guztiak.
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1. Azterketa 
bat zordea

Aipatu bost guneen antolaera eta funt zioak agindu bidez daude argitara 
emanak (EHAA - 2011ko urtarrilak 31, astelehena • N.º 20 ZK. • BOPV 
- lunes 31 de enero de 2011):

13. artikulua.– Azterketa-bat zordea.

Azterketa-bat zordea eratuko du HABEren zuzendari nagusiak, gaitasun-
-probon deialdiak prestat zeko eta gaitasun-proben egikarit zea antolat zeko. 
Urtero izendatuko ditu bat zordekideak, Ebazpenaren bitartez.

Hauek izango dira Azterketa-bat zorde horren funt zioak:

– Maila bakoit za egiaztat zeko azterketa-ereduak aztertu eta onart zea. 

– Egiaztat ze-prozesuaren garapena ahalbidetuko duten irizpideak adostea.

– Epaimahaietako emait zak jaso, bildu eta akta idaztea.

– Epaimahaiek jarritako emait zak jaso ondoren, egiaztagiriak luzat zeari 
begira eta Erregistroan alta eman dakien, emait zok HABEren zuzendari 
nagusiari jakinaraztea.

– Azterketen ebaluazioa egin eta hobekunt zen proposamenak biderat zea.

– Azterketetan gorabeherarik sortuko balit z, aktak behatu eta ondoriozko 
t xostena egitea.

– Euskararen eta beste hizkunt zen akreditaziogint zan erabilt zen diren 
baliabideak eta prozesuak araka t zea.

– Gaitasun-probetan parte hartuko duten azter t zaileen prestakunt za 
biderat zea.

– Gaitasun-probak landu eta prestat zeko zein azterketok egin ondorengo 
ikerketagint zarako irizpideak fi nkat zea.

– Agindu honetan epaimahaien zeregint zat jot zen diren egitekoak bere egi-
tea, deialdi bereziren batean bere osaketa beharrezkot zat jot zen ez bada.

– Oro har, deialdiarekin zerikusia duten gaietan HABEren zuzendari nagu-
siak eskatutako gaiak lan t zea.

Azterketa-bat zordea honako hauek osatuko dute:

– Presidentea: HABEren Hizkunt zaren Didaktika-zerbit zuburua izango da.

– Kideak: batetik, euskaltegi publikoetako bi or dezkari eta euskaltegi pri-
batuetako eta euskara autoikaskunt zarako zentroetako lau ordezkari; eta 
bestetik, egiaztat ze aldirako hiru lurralde-arduradunak, Hizkunt zaren 
Didaktika-zerbit zuko Curriculum-eta Ebaluazio-ataletako arduradunak 
eta Zerbit zu bereko Programa Bereziak ataleko arduraduna, idazkari 
lanetan.

Idazkari denak egiteko berezi hauek izango ditu:

– Deialdiotako ezaugarri, irizpide eta gut xieneko ak bete eta betearaztea, 
aldian aldiko ekint zen aktak idat ziz.

– Agindu honetan zehaztutako prozedura eta urrat s oro egoki betet zen dela 
ziurtat zeko, prozedurak gertutik jarraitu, eta okerrik bada, zuzenaraztea.

  Beharrezko denetan, HABEren zuzendari nagusiak ordezko bat ere izen-
datuko du, euskararen gaitasun-mailak egiaztat zeko probok aurrera era-
man ahal izateko.
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2. 
Lurralde-bat zordeak

3. mailaz mailako 
epaimahaiak

Lurralde-bat zordeei buruzko xehetasunak aipatu ebazpenean, 14. artiku-
luan daude jasota eta argitara emanak

14. artikulua.– Lurralde-bat zordeak.

Lurraldez lurraldeko antolaketa burutu ahal izateko, HABEren zuzendari 
nagusiak lurralde-bat zordeak antolatuko ditu, Azterketa-bat zordearen gida-
rit zapean. Lurralde-bat zorde bakoit zak gut xienez bost kide izango ditu.

HABEren zuzendari nagusiak ebazpenez izendatuko ditu urtero lurralde-
-bat zordeetako kideak HABEren teknikari, euskaltegi-sare ezberdinetako 
irakasle, edota helduen euskaldunt ze/alfabetat zean aditu direnen artean, 
betiere, euren ibilbide profesionala kontuan izanda.

Beharrezko denetan, HABEren zuzendari nagusiak ordezko bat ere izenda-
tuko du, euskararen gaitasun-mailak egiaztat zeko probok aurrera eraman 
ahal izateko.

Hauek izango dira lurralde-bat zordeon egitekoak:

– Gaitasun-probok egingo diren leku egokiak aukerat zeko irizpideak 
fi nkat zea.

– Gaitasun-proba bakoit zaren antolamendu-arauak jarri eta ordutegiak 
zehaztea.

– Azterketariak dagozkien azterlekuetan banat zea.

– Onartuen zerrenda gainbegirat zea.

– Matrikulat zeko baldint zak beteak izan eta onartuen zerrendan ageri ez 
direnen erreklamazioei erant zuna proposat zea eta biderat zea.

Lurralde-arduraduna izango da lurralde-bat zordeon buru, eta lurralde-
-bat zordean izan proposamenak Azterketa-bat zordera eramango ditu.

15. artikulua.– Mailaz mailako epaimahaiak.

Maila bakoit zeko epaimahai bana osatuko da egiaztat zeko gaitasun-probak 
kalifi kat zeko.

HABEren zuzendari nagusiak Ebazpenez izendatuko ditu, urtero, maila 
bakoit zeko epaimahaikideak; mahaiburuak, mahaiburu-ordeak eta idaz-
kariak HABEren teknikarien artean, eta gainerako kideak HABEren tek-
nikari, euskaltegi-sare ezberdinetako irakas le, HABEn akreditatuta dauden 
aztert zaile, edota helduen euskaldunt ze/alfabetat zean aditu direnen artean, 
betiere, euren ibilbide profesionala kontuan izanda.

Epaimahai bakoit za gut xienez hiru kidek eta gehienez zazpik osatuko dute.

Beharrezko denetan, HABEren zuzendari nagusiak ordezko bat ere izenda-
tuko du, euskararen gaitasun-mailak egiaztat zeko probok aurrera eraman 
ahal izateko. 

Hauek izango dira maila bakoit zeko epaimahaikideen egitekoak:

– Ebaluazio-ataleko arduradunaren gidarit zapean, baterat ze-saioetako 
antolaketan eta ebaluazioan partaide izatea.

– Maila hori neurt zeko landu den gaitasun-proba egoki prestatu dela ber-
mat zea (helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak) eta ont zat ematea.

– Landu den gaitasun-proba egoki aplikatuko dela bermat zea.
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4. Aztert zaileak

5. Tutoreak

– Aztert zaile eta tutoreen irizpenak jaso ondoren, gaitasun-probak 
kalifi kat zea.

– HABEren Hizkunt zaren Didaktika-zerbit zuak jarritako zuzenketa-irizpi-
deak aztert zaileek egoki aplikatuko dituztela bermat zea.

– Zailtasun jakinak edo kontraesanak izan dit zaketen gaitasun-probak ofi -
zioz zuzent zea.

– Zuzenketari buruzko akta idat zi eta HABEren Azterketa-bat zordeari 
berri ematea.

– Deialdian egin diren gaitasun-proba guztien lagin bat berraztert zea.

– Gaitasun-proben kalifikazioen aurka izan daitezkeen erreklamazioak 
erant zutea.

– Deialdiotako ezaugarri, irizpide eta gut xienekoak bete eta betearaz-
tea, aldian aldiko ekint zen aktak idat ziz edo dagokion arduradunari 
idat zaraziz.

16. artikulua.– Aztert zaileak.

HABEren zuzendari nagusiak Ebazpenez izendatuko ditu urtero aztert zai-
leak, euskaltegi-sare ezberdinetako irakasle edo HABEn akreditatuta dau-
den aztert zaileen artean, edota Helduen Euskaldunt ze/Alfabetat zean euren 
ibilbide profesionala kontuan hartuz, aditu direnen artean; betiere, HABEk 
antolatutako baterat ze-saioetan parte hartu eta gaitasuna egiaztatu ondoren.

Hauek izango dira aztert zailearen egitekoak:

– Azterketa-egunean azterketa-lekuan lurralde-arduradunaren esanera 
izatea.

– Gaitasun-probak gorde eta zaint zea.

– Gaitasun-proben lehen irizpen arrazoitua ematea.

– Kalifi kazio-orriak eta, dagokionetan, aktak zuzen eta egoki betet zea.

17. artikulua.– Aztert zaile-taldeetako tutoreak. 

HABEren zuzendari nagusiak Ebazpenez izen datuko ditu urtero aztert zaile-
-taldeetako tutoreak HABEren teknikarien artean, edota euskaltegi-sare 
ezberdinetako irakasleak edo Helduen Euskaldunt ze/Alfabetat zean euren 
ibilbide profesionala kontuan hartuz aditu direnen artean.

Beharrezko denetan, HABEren zuzendari nagusiak ordezko bat ere izenda-
tuko du, euskararen gaitasun-mailak egiaztat zeko probok aurrera eraman 
ahal izateko.

Hauek izango dira aztert zaile-taldeetako tutoreen egitekoak:

– Aztert zaile-talde baten aditu-lanak egitea azterketen ebaluazio-irizpideen 
aplikazioan.

– Baterat ze-saioetako ikastaroetan aztert zaileen gidarit za.

– Aztert zaileek emandako lehen emait za eta irizpenen egokiera aztert zea, 
eta behar izanak hala eskatuta, okerrik, kontraesanik edo/eta irizpide-ara-
zorik egon ez dadin, ofi zioz ebaluat zea eta irizpen arrazoitua egitea.

– Mailaz mailako epaimahaiari emait za horiek jakinaraztea.
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.23:

8.1. Aztert zaileek 
modu berean 

interpretatu behar 
dituzte hizkunt za 

jokabideen 
deskribapenak

Aztert zaile-taldeetako tutoreek mailaz mailako epaimahaiaren esanera jar-
dungo dute kalifi kazioei dagozkien zereginetan, eta gaikunt za eta irizpideen 
baterat zeari dagokionez, Prestakunt za-zein Ebaluazio-ataleko arduradunen 
esanera, hurrenez hurren.

Azterketarien hizkunt za performant zia ebaluat zeak, esan gabe doa, baditu 
bere zailtasunak. Trebetasun sort zaileei gagozkielarik, aztert zaileek iriz-
pide berberak baliatu behar dituzte baldin eta era fi dagarrian burutu nahi 
badira neurketak. Helburu hori gogoan, eskuarteko ebaluazio-sistema 
abian jarri zenetik arreta berezia eskaini zaio aztert zaileen ebaluazio-iriz-
pideak baterat zeari. Horretarako, deialdi bakoit zaren aurretik aztert zai-
leek mailaz maila eta taldeka antolaturik hainbat proba –idazlanak eta 
ahozko grabazioak– zuzent zen dituzte, emait zak elkarrekin alderatuz. 

Maila bakoit zean azterketariak erakut si beharreko gut xieneko hizkunt za 
trebezia HEOCen dago zedarrituta. Horrekin batera, Europako errefe-
rent zia markoan zehazten diren eskalak ere lagungarri ditu aztert zaileak. 

Bai HEOCen bai Europa erreferent zia markoan azterketariak maila 
bakoit zean zer egiteko kapaz izan behar duen zehazten da. Baina 
hizkunt zaren erabilera ez da bere osoan xeheki kuantifika daitekeen 
zerbait (ikus .24 – B1 deskribat zen duen paragrafoa EEMtik hartua). 
Azterketariak gai konplexuak erabil dit zake. Testu argiak eta ongi egi-
turatuak burutu dit zake. Nolabaiteko zabaltasunez modu egokian jardun 
ahal izango du… Baina gai konplexuen inventarium mailakaturik eta 
gai bakoit zari bere “konplexutasun-tamaina” zehazten duen adierazle 
zehat zik ez dugu. Beste horrenbeste gertat zen da testu “argiekin” eta 
“ongi egituratuekin”. Eta hari beretik, “nolabaiteko zabaltasuna” ere, 
besteak beste, kont zeptu neurgait za da. 
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.24:

Gauzak horrela, azterketarien etengabeko lana da interpretazio ahalik eta 
ant zekoenak egitea. Ohiko galdera da Europan, hizkunt za ebaluazioan 
diharduten adituen artean honakoa: “Gauza bera esaten ari gara zuk eta 
biok B1 diogunean?”. Gauzak horrela, bada, ebaluazio-irizpideak bate-
rat zeko saioak etengabe egitea komeni da elkarren erreferent ziak ahalik 
eta agerikoen mantent zeko. 

#

Irizpideak baterat zeko saioen funt sa da aztert zaileek hainbat idazlan eta 
azterketarien ahozko saioen grabazioak ent zutea eta taldeka epait zea, 
kalifi kazioak eta horietara iristeko prozedurak alderatuz eta elkarren berri 
jasoz. Ebaluazio-sistema abian jarri zenetik hainbat eta hainbat t xantiloi-
-eredu erabili dira kalifikazioak jasot zeko. Une honetan eredu baka-
rra (ikus .25) dago lau mailetarako. Baina egoera ez da beti hori izan. 
Esaterako 2010eko deialdietan idazmenari dagokionez, hiru osagai 
bereizten ziren 1. eta 2. mailetan neurgai kalifi kazio orokorrera iristeko. 
Neurketa-t xant xiloietan honelako kont zeptuak ageri ziren: 1) “Egitekoa 
bete”, 2) “Baliabide linguistikoen aberastasuna” eta 3) baliabide linguis-
tikoen zuzentasuna. 3. mailan, berriz, “Egitekoa bete”, “Koherent zia eta 
kohesioa”, eta, “Aberastasuna eta zuzentasuna”. Eta 4.ean “egitekoa bete 
du?”, “Zuzen bete du?” eta “Egoki bete du? 

Mint zamenari dagokionez, berriz, t xantiloi bakarra erabili zen lehenengo 
hiru mailetarako, hiru osagai bereziz: 1) “Jariotasuna”, 2) “Diskurt soaren 
antolaketa/elkarreragina” eta 3) “Zuzentasuna / aberastasuna”. Eta 4. 
mailan ere idat zian bezala honako galderak bereizten dira: 1) “Egitekoa 
bete du?, 2) “Zuzen bete du?” eta 3) Egoki bete du?
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.25:
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9. 
Baterat ze-saioen 

nondik norako 
nagusiak

.26:

#Aztert zaileek ebaluazio-irizpideak baterat zeko, taldeka sailkat zen dira 
mailaren eta lurraldearen arabera. Talde bakoit zak tutore baten lagunt za 
izaten du. Eta deialdi bakoit za egin baino lehenago aztert zaileek jar-
dungo duten mailako hainbat idazlan eta ahozko grabazio zuzent zen 
dituzte bakarka eta taldeka.

Baterat ze-lana bi alderditan burut zen da: alderdi kualitatiboan: aztert zai-
leek emait zak eta horietara iristeko prozedurak eta gogoetak elkarrekin 
partekat zen dituzte eta, orobat, emait za berberetara iristen ahalegint zen. 
Alderdi kuantitatiboan, berriz, aztert zaileek beren taldekideen berri ez 
ezik gainerako taldekideena ere jakingo dute. 

Aztert zaile guztiek Moodle euskarri telematikoaren bidez erregistratu 
egiten dituzte probei emandako kalifikazioak eta datuak taularatuta 
irteera estatistikoak taldez taldekoak eta lurraldekoak it zuli egingo zaiz-
kie tutoreen bidez. Halatan, aztert zaile bakoit zak jakingo du atalez atal 
bere kalifi kazioak zenbateraino aldent zen diren bere taldeko kalifi kazioe-
tatik baita talde guztiek batez bestekoetatik ere.

#

Taulako adibidea (ikus .27). 3. mailako proba bati dagokio, bertan, 174 
aztert zailek hartu zuten parte eta hiru osagaietan emandako puntuazioen 
banaketa islat zen da. 
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.27:

.28:

#

Halaber, tutore eta aztert zaileek aukera izaten dute orotara baita taldez 
talde eta lurraldez lurralde ere eman dituzten emandako puntuazioen 
banaketak ikusteko (ikus: .28, .29 eta .30).

#
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.29:

.30:

#

#

Baterat ze-saioetan baliat zen diren probak aurreko deialdietan erabilitako 
benetako probak dira. Ulert zekoa denez, azterzaileek ez dakite azterketa-
riak zein diren ezta deialdian zein kalifi kazio eman zaien ere. Lortutako 
puntuazioa zein izan zen prozesuaren amaieran jakingo dute. 
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.31:

.32:

#

#
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9.1 Une honetan

.33:

Probak, audio-grabazioak eta idazlanak, aukerat zerakoan mota guztie-
tako puntuazioak laginean egotea bilat zen da, nahiz eta nahita aukerat zen 
diren gainerakoak baino usuago mugako puntuazioak (14 – 15 –16), edota 
zalant za handiak sort zen dituztenak, horiexek ematen baitute eztabaida-
rako jokorik handiena. Eta horiexek dira, ebaluazio-irizpideak fi nt zen eta 
zorrozten, gehien lant zea komeni direnak zeren eta puntu baten aldeak, 
langa-puntuazioa dela medio, kalifi kazioa gai edo ez gai izatea ekar bai-
tezake. Hemen, 2010-2011 ikasturteko 1. deialdiaren aurreko baterat ze-
-saioen azken emait zak ikus dit zakegu. Eta esandakoaren haritik ikus dai-
teke nola hainbat probatan aztert zaileak ez datozen bat gai edo ez gai ema-
tean puntuazioetan elkarrengandik oso gertu egon arren (Ikus .31 - 32).

Baterat ze-saioetan eta, halaber, deialdiz deialdi ere, arestian aipatu-
takoen moduko ebaluazio-t xantiloiak erabili izan dira. Orain, berriz, esan 
bezala, t xantiloi bat bakarra erabilt zen da, nahiz eta, atalen pisua mailaz 
maila aldat zen den ezarri ponderazioaren arabera. Bost osagai bereizten 
dira idazmenean: 1) egokitasuna; 2) koherent zia; 3), kohesioa; 4) abe-
rastasuna eta zuzentasuna. Eta beste bost mint zamenean: 1) egokitasuna; 
2) koherent zia eta kohesioa; 3) jariotasuna; eta 4) zuzentasuna 5. probak 
atalean zehaztu bezala.

Banaketa horretara iristeko kontuan hartu da bai HEOC bera bai hizkunt z 
ebaluazioaren tradizioan gaitasun komunikatiboa zedarrit zeko egin diren 
ahaleginik behinenak (Perales, 2004).

#
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EEMn 9.3.11 puntuan bi ebaluazio-mota bereizten dira: ebaluazio oroko-
rra eta ebaluazio analitikoa. Ebaluazio analitikoan osagaiek pisu des-
berdinak izateko aukera ere aurreikusten da eta horixe da hain zuzen 
ere, ponderazio-taula ezarrita t xantiloietan erabilt zen den aukera (ikus. 
2011eko ot sailaren 3ko ebazpena – EHAA 2001-02-28).

9.3.11 Ebaluazio orokorra/Ebaluazio analitikoa

Ebaluazio orokorrak ebaluazio sintetiko globala egiten du. Kasu horretan, 
aztert zaileak senez neurt zen ditu hainbat alderdi.

Ebaluazio analitikoan, berriz, elkarrengandik bereizita aztert zen dira 
hainbat alderdi. Bereizketa hori bi eratara egin daiteke: a) ebaluatu nahi dena-
ren arabera; b) zerrenda, nota edo puntuazio batera iristeko moduaren ara-
bera. Sistemek, bat zuetan, ikuspegi analitikoa erabilt zen dute maila batean 
eta orokorra beste batean, biak konbinatuta. a) Zer ebaluat zen den: bat zue-
tan kategoria orokor bat ebaluat zen da, adibidez “ahozko adierazpena” edo 
“elkarreragina”, eta puntuazio edo nota bat ematen zaio. Beste bat zuetan, 
ebaluazio analitikoagoetan, aztert zaileak bereizita ematen ditu jarduera-
ren baitan bereizitako alderdi edo ezaugarrietarako notak. Hala ere, beste 
ikuspegi bat zuetan, aztert zaileak irit zi orokorretik abiatu behar du, hainbat 
kategoriaren arabera analisia egin eta, gero, ebaluazio orokor gogoetat sua 
egin. Ikuspegi analitikoan, kategoriak elkarrengandik bereizita erabilt zeak 
abantaila bat ematen du, aztert zailea arretaz behat zera bult zat zen duela 
hain zuzen; gainera, metahizkunt za bat eskaint zen du aztert zaileen arteko 
negoziaziorako eta ikasleei ematen zaien at zeraelikadurarako. Eragozpena 
da, berriz, lekukotasun askok erakusten duenez, aztert zaileei zaila gertat zen 
zaiela ebaluazio orokor bateko kategoriak zein bere aldetik aztert zea, eta, 
horrez gainera, gainkarga kognitiboa sort zen zaiela lau edo bost katego-
ria baino gehiago aurkezten zaizkienean. b) Emait za kalkulat zea. Ikuspegi 
bat zuetan orokorrean parekat zen dituzte behatutako jarduera eta nota-
-baremo bateko deskribat zaileak, izan eskala holistikoa (orokorra) nahiz 
analitikoa (“zerrenda” bateko hiru eta sei kategoria bitarte). Ikuspegi horiek 
ez dute inolako aritmetikarik egiten; emait zak zenbaki bat edo kategoria 
guztiak bilt zen dituen “telefono-zenbaki” bat dira. Ikuspegi analitikoago 
bat zuetan nota bat ematen da elementu bakoit zerako, eta gero notak batu 
egiten dira puntuazioa emateko; puntuazioa maila edo kalifi kazio bihur 
daiteke gero. Ikuspegi horren ezaugarrietako bat da kategoriei koefi ziente 
bat zuk ematen zaizkiela, alegia, kategoria guztiei ez dagokiela balio bera. 
3. kapituluko 2. eta 3. koadroetan autoebaluaziorako eta aztert zaileak egin-
dako ebaluaziorako irizpide-eskala analitikoen (zerrenden) adibideak ema-
ten dira, puntuazio orokorreko estrategiaren ikuspegitik (hot s, jardueretatik 
aterat zen dituen ondorioak defi nizioekin lot zen ditu eta irit zia ematen du). 
(EEM, 2005). Azpimarra gurea da. 

Ebaluazio-irizpideetan bat etort zeko beharra hasieratik beretik ikusi izan 
da helduen euskaldunt ze-alfabetat zean; 1981.ean ere ikasleen graba-
zioak bistarat zen zit zaizkien irakasle aztert zaileei eta kalifi kazioak elka-
rren artean eztabaidat zen ziren. Oraingo sistema abian jarri zenean ere 
arreta berezia eskaini zit zaion aztert zaileek irizpide berberei jarrait zeari. 
Honela genioen 2002-2003 ikasturtean:

Ebaluazio-irizpideetan bat etort zeko beharra etengabea da. Gaur egun, 
EGAren azpiko mailak ere egiaztat zeko probak direla medio, berriki burutu 
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.8:

dira hainbat baterat ze-saio euskaldunt ze-alfabetat zearen alorrean. Saio 
horietan, HABEko zenbait teknikariz gain, hiru lurraldetako ehun eta hogei 
irakaslek, euskaltegi-sare guztietakoek, hartu dute parte HABEk urrutiko 
prestakunt zarako erabili ohi duen Internet-bidezko euskarri telematikoa 
baliatuta. Hogeita lau proba-atal zuzendu ziren:

Mint zamena Idazmena

1. mailan 6 6

2. mailan 6 6
#

#

Irakasle aztert zaile horiek hamalau taldetan banatu ziren, talde bakoit zean 
HABEko teknikari bana edukita. Hiru aldi bereizi ziren. Lehenengoan sei 
proba-atal zuzendu ziren. Beste sei bigarrenean eta hamabi hirugarrenean. 
Zuzenketa-aldi bakoit zaren amaieran, kalifi kazioetan azaldutako aldeak 
aztert zen ziren kuantitatiboki nahiz kualitatiboki, taldeka nahiz irakasle 
aztert zaileak eta HABEko teknikariak, denak batera, partaide ziren forum 
telematikoetan. HABEren ebaluazio-atalean prestaturiko behin behineko 
ebaluazio-orrietan hiru irizpide-mult zo bereizten ziren. Mint zamenean: 
egokitasuna eta jariotasuna, elkarreragina eta diskurt soaren antolaketa, 
eta, aberastasuna eta zuzentasuna. Idazmenean: balorazio orokorra, 
baliabide linguistikoak (aberastasuna), eta, zuzentasuna eta egokitasuna. 
Mint zamena nahiz idazmena ebaluat zeko, hirutik hogeita hamar puntu-
rainoko bi eskala erabili ziren; irizpide-mult zo bakoit zak batetik hamar 
punturainoko azpieskalak baliatuta. Proba-atal horiek aldez aurretik kali-
fi katu zituzten HABEko teknikariek ere erreferent zia-kalifi kazio adostuak 
lort zeko asmoz. 

Kalifi kazioak aztert zen

Emait zen lehenengo analisiek bistarat zen dute, lehenengo zuzenketa-
-saiotik hirugarrenera, puntuazioak, oro har, gero eta elkarrengandik ger-
tuago daudela. Batez bestekoei begiratuta ikusten da aztertutako lehenengo 
sei proba-atalak zorrot zago epaitu dituztela tutoreek irakasleek baino. 
Hurrengo seietan, berriz, alderant zizkoa gertat zen da zorrot zago dihardute-
-eta irakasleek tutoreek baino. Azkenik, amaierako hamabi proba-ataletan, 
batez ere azken seietan, bilt zen dira adostasunik handiena duten puntua-
zioak (ikus .9). 

EGAren azpiko mailak egiaztat zeko sistema oraint xe ari da abian jart zen 
eta, beraz, espero izatekoa da gero eta sendoagoa izango dela. Irizpideak 
baterat zeko saioak aldizka-aldizka egitea komeni da. Horixe iradokit zen 
du oraingo saioan bistaratutako datuen gaineko lehengo begiradak. 
Emandako puntuazioen rangoak (emandako puntuazio t xikienetik handie-
nera doan tartea) ahalik eta gehien murriztu behar dira. (ikus .10 irudian, 
adibide gisa, lehenengo mailako laugarren proba-atalari –1I4ri– emandako 
puntuazioak).
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Irakasleak Tutoreak Irakasleak Tutoreak

Proba-atalak Batez bestekoak Proba-atalak Batez bestekoak

1I1X 17,74 13,46 1I4X 17,78 15,92

1I2X 15,71 14,79 1I5X 14 14,78

1I3X 15,81 14,375 1I6X 19,39 17,5

1A1X 18,29 13,38 1A4X 15,087 14,23

1A2X 15,66 11,46 1A5X 17,22 14,46

1A3 9,74 8,3 1A6X 12,21 12,69

2I1X 14,29 16,79 2I4x 13,04 13,84

2I2X 15,87 18,16 2I5X 16,52 16,69

2I3X 14,4 16,58 2I6X 14,69 14,61

2A1X 13,58 15,04 2A4X 17,33 18,95

2A2X 11,71 15,04 2A5X 17,2 17

2A3X 15,9 17,41 2A6X 15,61 15,66

(1I1 = Lehenengo mailako proba, idazlana, lehenengoa; 1A1 = Lehenengo mailako 
proba, ahozkoa, lehenengoa eta abar.).

#
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10. Zuzent zeko 
prozedurak

1I4 (Lehenengo mailako laugarren proba-atala, idazmena)

Perales, J. 2004. Gaitasun komunikatiboa ebaluat zen: mint zamena eta idazmena. Hizpide, 
56: 21-41)

#

Azaldua dugu azterlanen %20 inguru berriz zuzent zen direla. Helburua, 
ordea, azterlanen ehuneko ehuna bi aztert zailek zuzent zea da. Bi 
aztert zaile horiek ez dute elkarren berririk harik eta bakoit zak azterla-
nak nork bere kasa zuzendu arte. Emait za horiek alderatu eta kalifi ka-
zio bakarra adostu behar dute. Aztert zaileek ez dakite noren idazlana 
zuzendu duten. Idazlanak kodetuta daude. Zuzenketa hori berariazko 
aplikazio informatikoa lagun egiten da.

Mint zamenari dagokionez ere bi aztert zailek hart zen dute parte ahozko 
saioetan. Eta azterketarien esleipena aplikazio informatikoaren bidez 
egiten da. Aplikazio horretan aurreikusita dago aztert zaileak ez izatea 
ezein kasutan ere irakasle bezala izan dituzten ikasleen ebaluat zaile. 
Txantiloiak pantailaren aurrean betet zen dira tekladu bidez. Datuak 
zuzenean jasot zen dira bitarteko pausorik saiheztuz. Ahozkoetan, beraz, 
aldeak alde, ant zeko prozedurari jarrait zen zaio. 
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11. Aztert zaileen 
arteko 

adoste-maila

#

#

2010-2011 ikasturtean bi mailatan erabili saiatu da sistema berria garat zen 
ari den aplikazio informatikoa lagun: 1.ean Gipuzkoan eta 4.ean EAEn. 
Sistema hori araztutakoan, azterketari-populazio osora hedatuko da. 
Horrek erraztu egingo du, besteak beste, aztert zaileen arteko adoste-
-mailak kalkulat zea. Jadanik egindako azterlanetan Cohen-en kappa 
koefi zienteak baliatu ditugu. Kappa globalak (ikus .36) 0,8282 izan dira 
lehenengo mailako idazlanen kasuan eta 0,4595 4. mailako idazlanen 
kasuan. Beraz, aztert zaile-bikoteak bat datoz, oro har, juzguak egitean. 
Adostasuna handiagoa da lehenengo mailan laugarrenean baino, azken 
hau onargarria izanik ere. Ez da harrit zekoa lehenengoan adoste-maila 
handiagoa izatea zeren eta horixe da eskakizun gut xieneko maila (B1). 



45Gainbegirada bat HABEren egiaztatze-probei: prozedurak eta emaitzak

.36:

12. 
Gogoeta-bidetik

.37:

Eta, beraz, hizkunt zaren “tamaina” txikiagoa eta, nolabait ere, neurgarria-
goa da. Laugarrenean, berriz, hizkunt zak bere zabalera osoa hart zen du. 

#

Ahalegin gehiago egin dira ebaluazio-lanaren kalitate-parametroak 
hobet zeko, horietako bat da aztert zaile eta teknikariak formazio etenga-
bea, esaterako. Hurrengo artikulua, hain zuzen ere, ahalegin horietako 
bat deskribat zera dator. HABE, orobat, EALTA (European Association 
for Language Testing and Assessment) erakundean kidea da. Luze joko 
luke gaiaren nondik norako guztiak xehe-xehe azalt zeak. Gauzak horrela, 
bada, hona hemen labur, egindakoen argazkia baita geroko eginkizunen 
hainbat aurreikuspen ere.

#
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Eranskinak

Langa-puntuazioak zedarrit zeko bideak

Ez da egiteko hut sala proba batean zehaztea azterketariak lortu beharreko gut xieneko puntuazioa zein den 
GAI kalifi kazioa emateko. Era asko daude gut xieneko puntuazio hori ezart zeko. Usadioz, aski ohikoa da 
erant zunen proport zio jakin bat aldez aurretik ezart zea langa gisa. Horrela, itemen %60, 50, 40… zuzen 
erant zun dieten azterketariei GAI kalifi kazioa emango zaie. Erabaki hori gehienetan proba-prestat zaileen 
sen hut sean oinarrit zen da esperient zia lagun bada ere. Baina, badaude subjektibitate hori murriztera datozen 
metodoak.

• Nedelsky-ren metodoa (Nedelsky, 1954)

Item Erant zunak (* zuzenak) K = mantent zen 
diren aukerak

Itemari ematen 
zaion balioa: 1/k

1 A B* C D 3 1/3 = 0,33

2 A B C* D 4 1/4 = 0,25

3 A B C D* 2 1/2 = 0,50

4 A* B C D 1 1/1 = 1

5 A B* C D 2 1/2 = 0,50

6 A B* C D 3 1/3 = 0,33

7 A B C* D 2 1/2 = 0,50

8 A* B C D 1 1/1 = 1

9 A B C D* 4 1/4 = 0,25

10 A* B C D 1 1/1 = 1

 5,66

Prestatutako proba hainbat epailek aztert zen dute eta horietako bakoit zak GAI dela esan ahal izateko gut xie-
neko gaitasuna duen azterketariak bazter ut zi beharko lituzkeen distraigarriak markat zen dituzte (taulako 
bigarren zutabean ezabatutako letrak).

Item bakoit zean espero den puntuazioa zatiketa bat da. Zenbakit zailea unitatea da (1) eta izendat zailea da 
epaileak item bakoit zean baztertu ez dituen aukerak (taulan 3. zutabeko datuak). 

Item guztiei emandako balioen batura (taulako laugarren zutabea) da epaile bakoit zaren araberako gut xie-
neko puntuazioa azterketariari GAI kalifi kazioa emateko, hemengo kasuan epailaren langa 5,66 puntu izango 
lirateke10 itemeko proban.

Epaile batek uste izango balu item guztietako distraigarri guztiak direla bazter uztekoak, gut xieneko puntua-
zioa itemen zenbatekoa bera izango lit zateke.

Epaileek emandako balioen baturen mediana izango lit zateke probaren langa-puntuazioa.

• Angoff-en metodoa (Angoff, W. 1971)

Angoff-en bideari jarraikiz, gut xieneko gaitasuna duen azterketariak –GAI dela esan ahal izateko– itema 
asmat zeko duen probabilitatearen estimazioa egingo luke epaile bakoit zak. Hau da, epaileari honelako 
galdera egingo genioke: “Zure ustez, 100 azterketariren artean zenbatek erant zungo diote zuzen itemari?” 
Epaile jakin batek H itemari 80 azterketarik zuzen erant zutea it xaroten badu, probabilitatea 0,80koa da. 
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Probabilitate guztien batura izango da epaileak espero duen gut xieneko puntuazioa proban. Eta epaile guz-
tien gut xieneko puntuazioen mediana izango da, era berean, probaren langa-puntuazioa.

Angoff-en metodoan egin beharreko urrat sak hauexek dira:

1. Epaile adituak zein diren zehazten da aurrenik eta horien artetik lagin adierazgarri bat aukerat zen da.

2. Epaileek aztertu eta mugatu egiten dute “gut xieneko gaitasuna” zein den. Arreta berezia eskaint zen diote 
muga-mugako ekoizpena zein den zedarrit zeari (borderline).

3. Behin eta epaileek ataza mugatu ondoren epaileek bakarka gut xieneko gaitasuna duen azterketariak item 
bakoit zari zuzen erant zuteko duen probabilitatearen estimazioa egingo dute.

4. Langa-puntuazioa izango da epaile bakoit zak proposatutako probabilitateen batura. 

5. Azkenik, epaile guztien baturen batez bestekoa eginez probaren langa-puntuazioa lortuko dugu.

Proba gaindit zeko gut xieneko gaitasuna duen azterketariaren probabilitatea item-ari zuzen erant zuteko:

Galderak 1. epailea (p.) 2. epailea (p.) 3. epailea (p.)

1 0,90 0,50 0,40

2 0,75 0,90 1

3 0,30 0,33 0,20

4 0,60 0,90 0,33

5 0,50 0,75 0,50

It xarondako gut xieneko puntuazioa 3,05 3,38 2,43

3,05 + 3,38 + 2, 43 = 7,84

Langa-puntuazioa 

Horrela bada, epaile batek edo epaile bat zuek erabakit zen badute mugako azterketariek %80ko probabilita-
tea izango dutela item bakoit zari zuzen erant zuteko, langa-puntuazioa 10 item dituen probarena 8 izango da. 
Halaber, 8 item dituen proban %68koa baldin bada probabilitatea, langa-puntuazioa 5,44 izango da. 

Angoff-en bideak hainbat eraldaketa izan dit zake. Ebel-en aldaketen arabera, epaileen taldeak eztabaida 
egingo luke gut xieneko gaitasuna duen azterketariaren ezaugarriei buruz. Itemak hiru mult zotan sailkatuko 
lituzkete: 1) ezinbestekoak; 2) garrant zizkoak, eta; 3) ez horren garrant zizkoak. Lau mult zo ere egin dai-
tezke: 1) ezinbestekoak; 2) garrant zizkoak; 3) onart zekoak; eta 4) zalant zazkoak.

Ebel-en metodoa 

Ebel-ek (1962, 1972) langa-puntuazioa ezart zeko prozedura, Nedelsky-rena eta Angoff-ena bezala, epaile 
adituek hart zen dituzten juzguetan oinarrit zen da. Baina item-en bi alderdi hart zen ditu aint zat Ebel-ek: zail-
tasuna eta garrant zia. Jardunbideari jarraikiz, epaile bakoit zak itemak sailkatu egiten ditu bi mult zo eginez 
itemen zailtasunaren eta garrant ziaren arabera. Garrant zia hiru nahiz lau mailatan bana daiteke eta zailtasuna 
hirutan: item errazak, tartekoak eta zailak. Ondoren, epaileak mugako azterketariak mult zo bakoit zeko item 
bakoit zari zuzen erant zuteko izango lukeen probabilitatearen estimazioa egingo lukete epaileek.

Adibidean, esaterako, 200 item dituen probaren langa-puntuazioa kalkulat zeko honako prozedurari jarrai-
tuko genioke (ikus taula); ezinbesteko itemak 100 dira; garrant zizkoak 45, onart zeko modukoak 40 eta 
zalant zazkoak 15. 
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Ezinbestekoak Garrant zizkoak Onart zekoak Zalant zazkoak Orotara

Errazak 25 15 15 5 60

Tartekoak 45 20 15 6 86

Zailak 30 10 10 4 54

Orotara 100 45 40 15 200

Itemak Asmat zeko probabilitatea Item-kopurua bider 
probabilitatea

Ezinbestekoak

Errazak 25 100 2.500

Tartekoak 45 90 4.050

Zailak 30 75 2.250

Garrant zizkoak

Errazak 15 80 1.200

Tartekoak 20 70 1.400

Zailak 10 50 500

Onart zekoak

Errazak 15 70 1.050

Tartekoak 15 50 750

Zailak 10 40 400

Zalant zazkoak

Errazak 5 70 350

Tartekoak 6 50 300

Zailak 4 30 120

200 14.870

Langa-puntuazioa beraz: 

• Muga-taldearen metodoa

Langa-puntuazioa ezart zeko modu hau Zieky eta Livigston-i zor zaie (Zieky & Livingston, 1997; Linvigston 
& Zieky, 1982). Eta proba erant zunarazten zaien norbanakoei buruzko abildadeaz epaileek egiten dituzten 
juzguetan oinarrit zen da. Epaileek zehaztu behar dute zein diren GAIren eta EZ GAIren arteko mugaren 
bueltan dauden norbanakoak (muga-taldea). Proba horiei jarrita, talde horrek lorturiko puntuazioen mediana 
izango da langa-puntuazioa.

Honat x urrat sak:

1. Aukeratu egiten da epaile-populazio bat. Talde horretatik, errendimendu-maila neurt zeko kapaza den 
lagin adierazgarri bat hautat zen da.

2. Epaileek proba egitekoak diren azterketarien artetik mugako norbanakoak hautat zen dituzte, horien 
errendimenduari buruzko aldez aurreko informazioa oinarri hartuta.
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3. Behin eta norbanakoak mailakatuz gero (mugakoak, goi-taldekoak, behe-taldekoak) probari erant zuna-
razten zaie.

4. Mugako azterketarien puntuazioen mediana izango da langa-puntuazioa.

Langa-puntuazioa ezart zeko, ildo bereko modua ere bada Basket procedure derit zana. Epaileek itemak “sas-
kiratu”, sailkatu, egingo liztukete gut xieneko gaitasun-mailen arabera:

This method was created and applied for the fi rst time during the second phase of the international 
European project for Internet-based foreign language testing – DIALANG (http://www.dialang.org/
english/index.htm) in 2001. Subsequently it was also used in several Dutch project s for setting cut 
scores (eg. Noijons & Kuijper, 2006). A brief (and to some extent inaccurate) description of the method 
is given in the pilot manual for relating language examinations to the CEFR (Council of Europe, 2003, 
p. 91)13. According to this method, each cut score is equal to the total number of items which, accor-
ding to a given rater, can be answered correctly at all levels of competence which are below the respec-
tive cut score (Kaftandjieva, F., 2010).

Badira modu gehiago: talde alderatuen jardunbidea ( Livingston & Zieky, 1982); Analisi diskriminanteak 
lagundutako jardunbidea (Koffl er, 1980); Panell eta Laabs-en jardunbidea (Panell & Laabs, (1979); Berk-ena 
(Berk, 1976, 1980, 1984). Kaftandjieva-k sei jardunbideren berri eman zuen (Kaftandjieva, F., 2010)

Cohen-en Kappa koefi zientea

Zenbateraino datoz bat aztert zaileak kalifi kazioak ematerakoan? Horra hor kalifi kazioen ontasuna zehaztu 
nahi duen galdera. Hemen, bi aztert zaileren arteko adoste-mailari begiratuko diogu. Eta horretarako, Kappa 
koefi zientearen nondik norakoei begiratuko diegu. Benetako datuak erabiliko ditugu, 2010-2011 ikasturteko 
lehenengo deialdian eskuratuak. Kalifi kazioak laugarren mailako aztert zaile bikote baten jardun errealean 
jasotako datuak dira. 

Tabla de contingencia A aztertzailearen kalifi kazioa idazmenarena (0-14 = EZ GAI; 15-30 = GAI)
*B aztertzailearen kalifi kazioa idazmenarena (0-14 = EZ GAI; 15-30 = GAI)

B aztertzailearen kalifi kazioa idazmenarena 

(0-14 = EZ GAI; 15-30 = GAI)

EZ GAI GAI Total

A aztertzailearen kalifi kazioa 

idazmenarena 

(0-14 = EZ GAI; 15-30 = GAI)

EZ GAI

Recuento 14 2 16

Frecuencia esperada 10,0 6,0 16,0

% del total 58,3% 8,3% 66,7%

GAI

Recuento 1 7 8

Frecuencia esperada 5,0 3,0 8,0

% del total 4,2% 29,2% 33,3%

Total

Recuento 15 9 24

Frecuencia esperada 15,0 9,0 24,0

% del total 62,5% 37,5% 100,0%

Ikusten denez, A eta B aztert zaileek 24 azterketarien idazlanak zuzendu dituzte. A aztert zaileak 16 sailkatu 
ditu EZ GAI laukian eta 8 GAI laukian. B aztert zaileak, berriz, 15 EZ GAI eta 9 GAI. Bi aztert zaileak 
bat datoz esatean 14 EZ GAI eta 7 GAI direla. Beraz, 24tik 21 (%87,5). It xuraz, badirudi oso bat datozela 
bi aztert zaileak ehunekoari begiratuta. Gaindituen ehunekoa aint zat hart zeko adierazlea da, noski. Baina 
kontuan hart zekoa era bada, oso adierazle gordina dela, zeren eta ausaz ere zuzendu edo sailkatu izan bali-
tuzte, bat etorriko ziratekeen hainbat eta hainbat kasutan zori hut sez. Hori sahiesteko Kappa koefi zientea 
erabilt zen da. 
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Po da A eta B aztert zaileak bat etorritako kasuen proport zioa eta Pe da ausaz espero daitekeen adostasunaren 
proport zioa. Adostasuna erabatekoa izango balit z adostasunaren proport zioa %100 izango lit zateke, hot s, 1. 
Horretaz, bada, 1– Pe izango da zoriari ezin zor dakiokeen adostasun-zenbateko osoa. Eta zenbateko horreta-
tik behat zen dugun adostasuna da Po – Pe parte bat alegia, noiz eta Po ez den 1, hot s, adostasun osoa. Beraz, 
adostasuna erabatekoa izango balit z, K = 1 eta desadostasuna erabatekoa izango balit z, hau da, Ak GAI 
sailkatutako guztiak Bk EZ GAI sailkatuko balitu, eta alderant ziz K = –1. Kappa koefi zientea, beraz, –1etik 
+1era hedat zen den koefi zientea da; 0 balioa legokioke ausaz it xarondako adostasun-proport zioak eta bene-
tan azalduak bat egiteari.

Pe honela kalkula daiteke:

F1 = A aztert zaileak EZ GAI sailkatutakoak
C1 = B aztert zaileak EZ GAI sailkatutakoak
F2 = A aztert zaileak GAI sailkatutakoak
C2 = B aztert zaileak EZ GAI sailkatutakoak
N = azterketarien zenbatekoa

Beraz, gure datuekin:

Eta, automatikoki ere programa estatistikoak kalkulatutakoaren arabera, Kappa = 0,727

Medidas simétricas

Valor Error tip. asint.a T aproximadab Sig. aproximada

Medida de acuerdo Kappa ,727 ,146 3,578 ,000

N de casos válidos 24

Kapa koefi zientea Cohen-ek proposatu zuen (1960) bi ebaluat zaileen kasurako. Ebaluat zaileak bi baino 
gehiago direnean, Fleiss-en kappa baliat zen da. Landis eta Koch-ek, beren aldetik, Kappa koefi zientearen 
balioa estimat zeko eskala taxutu zuten.

Kappa Adostasun-maila

< 0 Adostasunik ez

0 – 0,2 Adostasun eskasa

0,2 – 0,4 Adostasun t xikia

0,4 – 0,6 Onargarria

0,6 – 0,8 Ona

0,8 – 1 Bikaina
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